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- Macada Speech plug & play speakerdesk 

- Mobiele projectieschermen 

- Stereoluidsprekers (sets van 2; active & passive) 

 

 

 

Macada Speech plug & play speakerdesk 
- Macada Basic 

- nieuw, in de originele verpakking 

 

     
 
Met ingebouwde versterker (60 Watt) en luidsprekers, dus ook bruikbaar in ruimten waar geen vaste 
geluidsapparatuur aanwezig is.  
Voorzien van een flexibele microfoon en flexibele leeslamp (beide type Gooseneck) 
 
De speakerdesk is stevig genoeg om te functioneren als katheder of spreekgestoelte en tegelijk licht 
genoeg om makkelijk te verplaatsen. Eenvoudig aan te sluiten en bruikbaar in elke denkbare ruimte: 
vergaderzaal, aula, kerk, kantine, evenementhal, receptieruimte, hotellounge et cetera. 
 
Zwart (RAL 9005) - 580 (L) x 420 (B) x 1100 (H) mm - 29,0 kg 
 
Nog 6 stuks beschikbaar. 
Prijs per stuk:  
€ 850,- (excl. 21% btw)  
 
                  
  



Mobiele projectieschermen 
- DRAPER CINEFOLD vrijstaande portable projectieschermen 
- demoschermen 
 

 
 
Opvouwbare projectieschermen, voorzien van opzicht- en/of doorzichtprojectiedoek, geschikt voor 
presentaties op wisselende locaties. De lichtgewicht aluminium constructie is in hoogte verstelbaar. 
In enkele minuten zonder gereedschap te installeren. 
 
Een complete unit bestaat uit: frame, onderstel, doek met drukknopbevestiging in soepel etui. 
Wordt geleverd in een speciaal ontworpen kunststof koffer – type flightcase – met wieltjes. 
 
Nog vier mobiele schermen beschikbaar*:  
1) Voorzien van opzicht + doorzicht projectiedoek 

Buitenmaat 2110 mm x 1570 mm (4:3); diagonaal 2440 mm 
Gewicht 22 kg  
€ 306,- (excl. 21% btw) 

 
2) Voorzien van opzicht projectiedoek 

Buitenmaat 2110 mm x 1570 mm (4:3); diagonaal 2440 mm 
Gewicht 22 kg 
€ 295,- (excl. 21% btw) 

 
3) Voorzien van opzicht projectiedoek 

Buitenmaat 2440 mm x 1830 mm (4:3); diagonaal 3050 mm 
Gewicht 23 kg 
€ 345,- (excl. 21% btw) 

 
4)  Voorzien van opzicht + doorzicht projectiedoek 

Buitenmaat 3050 mm x 2290 mm (4:3); diagonaal 3810 mm 
Gewicht 27 kg 
€ 420,- (excl. 21% btw) 

 
*Bij gelijktijdige afname van alle 4 mobiele schermen geldt een speciale aanbiedingsprijs: 
€ 995,- (excl. 21% btw) 
  



Set stereo luidsprekers 
- Merk: Boxxline BDQ-6P/W 
- nieuw; in de originele verpakking 

 

 
 
Deze set stereo luidsprekers bestaat uit een actieve en passieve luidspreker. De actieve luidspreker 
beschikt over volume- en toonregeling, nauwkeurige clipindicatoren en ingebouwde 
stereoversterkers. Het nominale uitgangsvermogen is 20 watt bij een systeem van 8 ohm. 
 

• wit 

• 5 inch 

• 2 x 25 watt 

• incl. zwarte montagebeugel voor muurbevestiging 
 
Nog 20 sets beschikbaar. 
Prijs per set: € 145,- (excl. 21% btw) 
 
 
 

Holografische 3D reclame led fan 
- Macada Basic 

- Nieuw; in de originele verpakking 

 

 
 

Projecteer uw bedrijfslogo of promotiefilm in 3D met een led fan. De led fan is ontwikkeld voor 

instore marketing, instore communication en product advertisement. 

 

Afhankelijk van het type bestaan de led fan uit één of twee kunststof staven. Op de memorycard in 

het hart van de led fan plaatst u uw eigen content: afbeeldingen, filmpjes of video’s. Zodra u de led 

fan start, wordt de content zichtbaar als holografisch beeld. 

 

U bedient de led fan met de bijgeleverde afstandsbediening of uw eigen smartphone, desk- of 

laptop. 



 

Leverbaar in 2 uitvoeringen: 

 

1) 3D led fan type 1-Bar 
 

• Afmetingen: 46.5 x 46.5 x 4.15 cm  
• Gewicht: 410 gram  
• Led-lampjes: 256  
• SD-kaart: 16GB  
• Voeding/vermogen: 12 volt / 30 watt  
• Beeldresolutie: 512 x 512 pixels  
• Incl. remote control + AC adapter 240 volt  
• Geschikt voor o.a.: jpg, jpeg, gif, mp4, avi, rmvb, mpeg  
• Aansturing via PC, iOS, Android, Mac  
• Kleur: zwart 

 
Normale prijs € 299; nu voor € 179 
Speciale aanbieding bij afname van 3 stuks tegelijk: totaalprijs € 415,- 
(alle genoemde prijzen zijn excl. 21% btw) 
 

2) 3D led fan type X-Bar  
 
 

 
• Afmetingen: 58 x 58 x 5.8 cm  
• Gewicht: 630 gram  
• Led-lampjes: 2 x 180  
• SD-kaart: 16GB  
• Voeding/vermogen: 24 volt / 60 watt  
• Beeldresolutie: 720 x 720 pixels  
• Incl. remote control + AC adapter 240 volt  
• Geschikt voor o.a.: jpg, jpeg, gif, mp4, avi, rmvb, mpeg  
• Aansturing via PC, iOS, Android, Mac  
• Kleur: zwart 

 
Normale prijs € 499; nu voor € 279 
Speciale aanbieding bij afname van 3 stuks tegelijk: totaalprijs € 715,- 
(alle genoemde prijzen zijn excl. 21% btw) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


